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O D P ROBOSZCZA
„LECZ CO WAM MÓWIĘ, MÓWIĘ WSZYSTKIM: CZUWAJCIE”.
Drodzy Przyjaciele!
Z Bożą pomocą zaczynamy kolejny adwent, a więc
radosny czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Czas
Adwentu jednak naprowadza nasze myśli również na
koniec świata, który będzie związany z paruzją, czyli
drugim przyjściem Chrystusa na końcu czasów. Nie
wiemy kiedy ono nastąpi, ale Słowo Boże mówi nam,
że na pewno tak się stanie. Nie jest więc dla nas ważne
kiedy, ale ważniejsze jest, czy jesteśmy przygotowani
na spotkanie z Chrystusem?

Jezus powiedział do swoich uczniów:

a w przyszłości nie dojdzie do tragedii i jakoś sobie
poradzimy, jest złudne. Taka postawa rodzi czasem
tolerancję dla zła. Brak zdolności przewidywania
konsekwencji czynów prowadzi do katastrof.
Wśród bajek Ezopa znajduje się bajka pt. „Złodziej
i jego matka.”

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu
przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu
kogutów, czy rankiem. By niespodzianie
przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co
wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»

Słowa Ewangelii wg
Św. Marka 13, 33-37

«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas
ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak
z człowiekiem, który udał się w podróż. zostawił
swój dom, powierzył swym sługom staranie
o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie,
Przekonanie, że mamy czas, że teraz nic nam nie grozi,
a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.

„Chłopiec, ukradłszy tabliczkę szkolnemu koledze, przyniósł ją matce. Gdy nie tylko go nie zbiła,
lecz nawet pochwaliła, drugiemu ukradł płaszcz i też jej przyniósł. Skoro go jeszcze bardziej
pochwaliła, z upływem czasu, gdy stał się młodzieńcem, zabrał się do większych kradzieży.
Gdy go kiedyś złapano na gorącym uczynku, z rękami związanymi z tyłu poprowadzono go na miejsce
kaźni. Ponieważ matka towarzyszyła mu, bijąc się w piersi, powiedział, że chce jej coś rzec do ucha.
Skoro tylko podeszła, złapał jej ucho zębami i odgryzł je. Oskarżyła go o zniewagę, bo nie poprzestał
na dotychczasowych przestępstwach, ale jeszcze matkę sponiewierał. A on rzekł na to: Gdybyś zbiła
mnie wtedy, gdy ci zaniosłem pierwszą ukradzioną tabliczkę, nie doszłoby do tego, że mnie na śmierć
prowadzą”
Adwent jest czasem czuwania. Nie jest to więc bierne oczekiwanie na Boże Narodzenie.
Nie! Jest to czuwanie, które wiąże się z myśleniem i przewidywaniem. Każdy nasz czyn prędzej
czy później ma swoje konsekwencje. Starajmy się więc w tym czasie radosnego oczekiwania na
Chrystusa pogłębiać naszą wiarę i budować bliską więź z Chrystusem. Niech wiara w Boga pomoże
nam również otworzyć nasze serca na bliźnich, szczególnie tych, którzy potrzebują naszej pomocy.
Sobie i Wam życzę radosnego i owocnego Adwentu.
Pokój i Dobro
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv.

OGŁOSZENIA


W poniedziałek 3-go grudnia zapraszamy na
Mszę św. o 7 wieczorem I nabożeństwo
eucharystyczne.



W piątek 8-go grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, jest to święto obowiązkowe. Msze święte w tym dniu będą w następującym porządku:
CZWARTEK
7:00 PM po angielsku z wigilii uroczystości.
PIĄTEK
po angielsku: 7:00; 9:30 (szkolna); 6:00 PM
po polsku: 7:30 PM

FUNDUSZ NAPRAWY DACHU

CHURCH ROOF REPAIR FUND
Goal: $170,000
Collected this week: $ 23,307.00
Collected to date:
$ 108,676.80

Make Your Donation Go Twice
as Far!
We have been blessed by two generous donors: Saint
Margaret Mary Knights of Columbus (undisclosed
amount) and one parishioner who offered to match
dollar-for-dollar each donation contributed (up to
$30,000) towards our Church Roof Repair Fund.
This has now been „matched”. We are deeply
grateful for your generosity!



W sobotę 9-go grudnia podczas Mszy św.
o 6:30 PM w naszym kościele odbędzie się
prezentacja o Całunie Turyńskim
przeprowadzona przez świecką misjonarkę
Annę Krogulską. Serdecznie zapraszamy.



Dziękujemy za ofiary składane na remont
Help us RAI$E THE ROOF and donate today!
dachu naszego kościoła. Tych, którzy chcą nas
wesprzeć prosimy o przynoszenie ofiar There are several easy ways to contribute:
w kopertach z dopiskiem naprawa dachu.  By Cash or Check
Można również złożyć swoją ofiarę drogą  You may use your bank’s Bill Paying Service to
make payment. Instruct your bank to make check
elektroniczną przez Give Central klikając na
payable to: St. Margaret Mary Church and on the
Roof Repair Fund.



Z tyłu kościoła można nabyć opłatki wigilijne 
w cenie $ 1 za opakowanie.







Zapraszamy wszystkich na Rodzinnego
Sylwestra, który odbędzie się w budynku nowej szkoły. Bilety do nabycia po Mszy Świętej.

memo line put Roof Repair Fund
Parish Online giving website:

www.givecentral.org/donate
You will be able to take advantage of 2017 Tax Deduction if you
make your contribution before December 31, 2017.

KOLEKTA 26.XI.2017

Rekolekcje adwentowe zaczną się za dwa Tygodniowy Budżet
tygodnie w sobotę 17-go grudnia. Szczegółowy
Niedzielna Kolekta:
program jest w biuletynie i na stronie -ofiary złożone do koszyka
internetowej parafii .
-ofiary złożone online
Razem
Informujemy że w czwartą niedzielę adwentu
Brakująca Suma
24-go grudnia Mszy św. w języku polskim
o 1.00PM nie będzie. Zachęcamy do udziału
w wieczornej Mszy sobotniej po polsku
o 6.30 PM albo w niedzielę przed południem
na którejś z Mszy po angielsku. Pasterka po
polsku w ten dzień będzie o 9.00 PM.

$ 23,500
$ 12,724
$ 4,513
$ 17,237
$

6,263

Parafia
Św. Małgorzaty Marii
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL
Website

www.saintmargaretmary.org
PO POLSKU

Biuro Parafialne
Fax Parafialny
Biuro Finansowe
Szkoła Katolicka
Szkoła Polska
Biuro Katechetyczne
Klasztor Franciszkański

847 658-7625
847-658-7882
847-658-6071
847-658-5313
224-436-0320
847-658-9339
847-658-7699

Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Piątek:
Sobota:
Niedziela:

9:00 am - 5:00 pm
11:00 am - 1:00 pm
1:00 pm - 3:00 pm

Rozkład Mszy Św. Polskich
Sobota:
Niedziela:
Poniedziałek:
Dni świąteczne:
I Piątek Miesiąca:

Rozkład Mszy Św. Angielskich
4:30 pm
7:00 am
9:00 am
11:00 am
4:30 pm
7:00 am
8:30 am
7:00 am
9:15 am

Poniedziałek-Czwartek:
Piątek:

Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

6:30 PM MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
7:30 PM SPOWIEDŹ ŚW.

NIEDZIELA 17 GRUDNIA 2017
1:00 PM MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
2:00 PM SPOWIEDŹ ŚW.

PONIEDZIAŁEK 18 GRUDNIA 2017
7:00 PM MSZA ŚW. Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ
ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI
O. LUCJAN SZYMAŃSKI, FRANCISZKANIN,
DŁUGOLETNI MISJONARZ
NA UKRAINIE, W UZBEKISTANIE I W KAŁMUCJI,
OBECNIE PRZEBYWAJĄCY W ROCKFORD IL.

OFIARA DLA MISJONARZA ZOSTANIE ZEBRANA
PODCZAS DRUGIEJ KOLEKTY
W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ.

ZAPRASZAMY
Katecheza

CAŁUN TURYŃSKI

Spowiedź Św.
Sobota:

SOBOTA 16 GRUDNIA 2017

REKOLEKCJE WYGŁOSI

6:30 pm
1:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
7:30 pm

Sobota:
Niedziela:

ADWENTOWE
REKOLEKCJE PARAFIALNE

9:00 am - 10:30 am
6:00 pm - 6:30 pm
12:30 pm - 1:00 pm
6:30pm - 7:30 pm

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

Adoracja Całodobowa
Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am

PROWADZONA PRZEZ:

dr Annę Krogulską misjonarkę świecką, prezesa
Stowarzyszenia Misjonarzy
Świeckich „Inkulturacja”
Sobota 9 Grudnia 2017
Podczas Mszy Św. o Godz.6:30 Pm

